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Bekijk de webversie

Tusken De Hobby

Inmiddels een bekend fenomeen. Middels deze digitale
nieuwsbrief willen we onze leden, liefhebbers en
adverteerders/sponsoren informeren, enthousiasmeren en
amuseren. Dit alles op het gebied van de kleindieren(teelt).

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt zich onderaan afmelden.
Namens het bestuur,
Hugo Bruinsma

Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Frisia Dokkum e.o.

Voorwoord

Dieren in de klas

Het voorjaar barst los maar bloemen en
bloesem zijn bij vorst de klos, want april doet
wat hij wil.
In de nacht is het nog koud en de meeste
kuikentjes worden buiten dan niet zo oud.
Ganzen weten dat hun kuikens juist buiten
jonge grassprietjes moeten eten om goed te
groeien en te bloeien.
Het voer is duur en daarom zoveel mogelijk
buiten de schuur eten in de natuur. Maar dat
kan lang niet altijd en je wilt je dieren niet
kwijt.
Maar genieten van je dieren kan ook binnen
en de opfok is dan veel beter om ook prijzen
te winnen.

Een project geïnitieerd door pkv
Frisia, ondergebracht bij NMA De
Klyster.

Geniet van deze digitale nieuwsbrief en heb
het (jonge) leven lief.
Tot slot;
SAVE THE DATE
18 juni a.s.
Programma volgt
We gaan een leuke dag organiseren voor
onze leden!
Albert van der Ploeg
Voorzitter

Yntusken op en om It Deel te
Readtsjerk

Maandag 28 maart 2022
Onze tweede school van dit seizoen,
te weten in Ferwert startte met een
forse hobbel. Jan Rietberg moest
paraat zijn voor het lammeren van
een schaap. Met andere woorden we
stonden er alleen voor. Bij de school
was het met de parkeergelegenheid
niet ideaal. Auto en de Frisiakar zo
op de weg geplaatst dat er nog iets
van vierwielers kon passeren. De
paaltjes op de “stoep” werkten niet
echt mee.
Het uitladen en binnen sjouwen
verliep uit de kunst. Groep 8 was
bezig op het plein met een serie
sportactiviteiten. En marche werden
de handen uit de mouwen gestoken
en in vijf minuten tijd was al het
benodigde materiaal naar een
speellokaal getransporteerd.
Opvallend was dat er door enkel
jongens in het Engels werd
geconverseerd. Daarover later meer.
Na de opbouw, de schragen op de
zijkant geplaatst, waardoor voor de
kleinsten gemakkelijker contact is
met de dieren. Groep 1-2 waren het
eerst aan de beurt. Voor zulke
groepen is de aaibaarheid de
belangrijkste factor. Uiteraard komt
de vraag aan de orde of ze kippen,
konijnen, cavia’s of duiven hebben.
Dat geeft altijd reacties van die is
dood of die is ontsnapt, maar even
verder komt het konijn met hangoren
in beeld en dan zowaar een toompje
Hollandse kriel. Tijdens onze
aanwezigheid in Ferwert werden we
regelmatig overstemd door de
oefeningen in het kader van Frisia
Flag. Toch gaf het kraaien van de
New Hampshire krielhaan in het
lokaal meer reactie. De handen
werden door enkele leerlingen als
oordoppen benut. Een bekend
fenomeen. Overigens de
Sebrighthaan onthield zich van
deelname. Dan dieren op schoot, dat
gaat met een kleurdwerg nog wel,
maar een Duitse hangoor levert in
deze leeftijdsgroep wat meer
problemen. Maar zitten met de
benen wijd, een handdoek als
stevigheid verhoogt de mogelijkheid.
Eén van de DH gaat op avontuur en
dat betekent dat het “viervoeters” in
no time groeit. De kuikentjes, die dan
uit de bak tevoorschijn worden
getoverd geven plotseling een heel
andere dimensie. Jan heeft een serie
beker (Griekse yoghurt) gespaard.
Daar kunnen de kuikens in
gehouden worden. Er zijn kinderen
die in het begin verschillende vormen
van reserve tonen, maar uiteindelijk
toch zover komen dat ze een konijn
gaan aaien of een kuiken in de
handen nemen. Goed dit de indruk
van de eerste presentatie in Ferwert.
Koffiepauze, even bijkletsen. Dat
was wel heel bijzonder. Allereerst
noem ik het verhaal van de op
snoekvisjes vissende onderwijzer,
die in de Dokkumer Ee een schaap
aan zich voorbij zal zwemmen! Naar
de overkant en weer terug. Ingrijpen!
Dit gaat niet goedkomen zonder
hulp. M.a.w. een krachtsexplosie en
het schaap de beslissende zet
meegeven om weer op de wal te
komen.
Naast dit was de koffiepauze goed
voor feitelijk een veel belangrijker
thema. Er waren vandaag voor het
eerst twee Oekraïense jongens op
school, waarvan 1 vrij goed Engels
kon spreken. Maar duidelijk werd al
snel, dat al dat vliegtuiglawaai niet
bepaald rustgevend werkte op het
tweetal. Maar de schoolzoemer
veroorzaakte nog meer voor stress.
Als reactie doken ze onder de tafel.
Het zal duidelijk zijn, dat de
schoolzoemer op non-actief is gezet.
De school had voor het tweetal een
leerkracht vrijgemaakt. Wat leeftijd
betreft kon de oudste m.i. wel naar
het vo, wat waarschijnlijk na enige
gewenning ook wel zal gebeuren.
De schoolzoemer op non-actief
betekende voor mij, dat de hulpploeg
al gevlogen was, zodat ik alleen het
show en pakgedeelte voor m’n
rekening heb moeten nemen.
Uiteraard is de presentatie aan groep
3-4 ook nog gebeurd.
HAA

Kuikentjes in de klas
Bovenstaand een mooie impressie van het project Dieren in
de Klas. Hiernaast werken we vanuit Frisia en in het bijzonder
Wytze Postma mee aan Kuikentjes in de klas. Dit is ook een
samenwerking met NME de Klyster.
Dit begint bij de verzorging van een kunstmoeder
(
broedmachine) en een setje broedeieren. Deze worden
vakkundig in de schoolklas geinstalleerd. De beschikbare
uniforme broedmachine doen hun werk goed. De aangeleverde broedeieren komen veelal van
fokkers van Frisia. In de laatste ledenvergadering heeft Wytze een mooie terugkoppeling
gegeven van hoe het in zijn werk gaat.
Kortom; met de inzet van Wytze krijgen de kinderen een goed beeld van de kip en het ei.

Rammenshow te Harkema 12 maart 2022
Op de ledenvergadering van Frisia hebben we kunnen horen dat de Rammenshow te Harkema
onder druk staat.
Veel mensen vinden dit spijtig en de eerste handreikingen voor het voortzetten zijn gedaan.
Laten we hopen dat dit niet het laatste keer was maar anders hebben we altijd de fotos nog :)

Gluren bij de buren
Het had ook prima het gras van de buren kunnen heten want dat is meestal een stuk groener.
Zo hebben buurverenigingen ook best hele leuke en informatieve (nieuws)items. Neem PKV
Burgum e.o. zij hebben een actuele website en ook een goedgevulde nieuwsbrief. Deze site is
zeker een bezoekje waard!
www.pkv-burgum-eo.nl
Zomaar even een leuk stukje van deze site:
De kippenbrilletjes waar ik het hier even over wil hebben zijn echter niet om door heen te kijken
en om het zicht te verbeteren, zoals op deze leuke decoratie wordt gesuggereerd, maar juist om
het zicht te belemmeren.
Op https://nl.wikipedia.org/wiki/Pluimveebril staat een mooie omschrijving van het doel van het
kippenbrilletje:
“Een pluimveebril of kippenbril is een plaatje dat op de snavel van pluimvee wordt gemonteerd.
Het brilletje is niet bedoeld om het zicht te verbeteren, het belemmert dit juist. Vroeger was het
hulpmiddel van metaal, vaak aluminium, de moderne versie is gemaakt van kunststof. Vogels
kunnen het slachtoffer worden van verenpikkerij, iets wat zelfs tot kannibalisme kan leiden. Het
is een uitwas van de instinctmatige behoefte in een groep een rangorde vast te stellen. Dit wordt
naar voorbeeld van het kippengedrag de pikorde genoemd. Door met de pluimveebril het zicht
van de vogels te beperken wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt andere vogels te beschadigen.
Het plaatje is daartoe met een pen door de snavel voor de ogen van de vogel gemonteerd.
Ernstige vormen van veren uittrekken worden vaak veroorzaakt door de wijze waarop de dieren
worden gehouden. Om verlies van dieren tegen te gaan werd de bril voorheen veel toegepast in
de pluimveehouderij. “
De meeste mensen die al langer kippen houden kennen deze brilletjes wel en dan vaak in een
plastic uitvoering in rood. Maar wist u dat deze brilletjes een Friese uitvinding zijn? Het waren de
gebroeders Spinder uit Harkema die de kippenbrilletjes hebben uitgevonden. Op de website
van Spinder Design (het bedrijf is tegenwoordig gevestigd in Drachten) staat het volgende:
Uitvinding metalen “kippenbril”door gebroeders Spinder
“Meer dan 50 jaar geleden werd al de basis van het bedrijf gelegd door een creatieve oplossing
voor een probleem uit de agrarische sector: kippen die in grote hoeveelheden bij elkaar waren,
dreigden elkaar de ogen uit te pikken. De gebroeders Spinder bedachten een even creatieve als
praktische oplossing: een “kippenbrilletje”. Deze functionele oplossing van buigbaar metaal was
een eerste stap naar het succes van Spinder Design, die reikte tot ver buiten de landsgrenzen.”

Digitaal hokbezoek bonus
In deze nieuwsbrief konden we het niet laten om weer wat mooie fotos te delen. Leden weten
ons steeds beter te vinden met leuke fotos en die geven we graag een plekje!
Om een mooi en divers digitaal hokbezoek te kunnen maken hebben we jullie inbreng nog
steeds nodig! Dus de blijvende oproep om foto's en verhalen te sturen van jullie dieren, erf en
leuke zaken mbt Us Hobby.

Anne Poelstra haar cavia's scoren heel goed op de show in De
Rijp

Pasen
Is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar,
volgend op de Goede week. Christenen vieren deze dag
vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de
zondag na zijn kruisiging( bron Wikipedia).
Ook wordt met Pasen de link gemaakt met het (nieuwe) leven
in de dierenwereld. Van de paashaas tot paaskuikens. Iets wat
uiteraard wel opgaat voor onze leden en in onze hobby. Velen hebben jonge dieren in de
hokken. Een ( commerciele) trend zijn de gekleurde eieren, die zelfs in de winkel te koop zijn.
Corona disclaimer
Ondanks dat we er nog niet helemaal vanaf zijn, ook waarschijnlijk niet
komen en dat het ook een behoorlijk na-effect heeft is dit wel de laatste
corona disclaimer.
We kunnen deze ruimte weer gebruiken voor leuke en mooie dingen :)
We gaan voor een volledig ( show) seizoen en 'normale' ontmoetingen!

Input
Zoals gezegd is de nieuwsbrief voor de leden maar zeker ook met de leden.
Heeft u een leuke en/of nuttige bijdrage voor de volgende nieuwsbrief?
Mail het naar:
pr@pkvfrisia.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hugobruinsma@hotmail.com toe aan uw adresboek.

